
THÀNH PHỐ I-IỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XẢ 1101 Cllủ NCI1ĨA VIỆT NAM 
ƯBND QUẬN PHÚ NHUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

Số ữ/ị /2009/QĐ-UBND Phủ Nhuận, ngày tháng £ năm 2G09 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tạm thời Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 

hóa, tô chức và hoạt động của các CO" sở tín ngưỡng dân gian trên đ ịa bàn quận 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế tổ 
chức lễ hội; 

Xét Công văn số 174/TT-VHTT ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Trưởng phòng Văn 
hóa và Thông tin về việc đề nghị ban hành Quy chế tạm thời Quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức và hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian trên 
địa bàn quận Phú Nhuận; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, 

Q UYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời Quản lý, bảo vệ và phát 
huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức và ho'ạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian 
trên địa bàn quận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có liên 
quan thuộc quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phường và các cơ sở tín ngưỡng dân gian, 
di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hang công nhận hoặc đang chờ xếp hạng trên địa bàn 
quận chịu trách nhiệm thi hành quyết clịnh này./. 

Nơi nhận: 

-Như Điều 3; 
- TT/QU; 
- Chủ tịch, các PCT; 
- Lưu: VT, B(50) 



THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẶN PHỨ NHUẬN Độc lạp - Tự do - Hạnh phúc 

QUY QHÉ TẠM THỜI 
Quan lý ,  bao vệ và phát huy giá trị đi tích lịch sử - văn hoá, 

tố chức và hoạt động của các CO" sỏ '  t ín nguỡng dân gian 
(Ban hành kèm theo Quyết định số lĩĩị- /2009/QĐ-UBND ngày tháng ý năm 2009 

của Uy bcin nhân dân quận Phú Nhuận) 

Chiro ng I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh. 
lế Quy chế này quy định về hoạt động quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa, tố chức và hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bài. 
quận Phú Nhuận, quy định về trách nhiệm của phòng Văn hoá và thông tin, các ngành có 
liên quan và ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận Phú Nhuận. 

2. Quy chê này áp uựng đôi ới ĩât cả các cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử 
văn hóa đã được xếp hạng công nhận hoặc đang chò' xếp hạng trên địa bàn quận, bao gồm: 
đình, đền, lăng, miếu, nhà thờ họ... tín ngưỡng dân gian không có giáo lý, chức sắc. 

Điều 2ệ Nguyên tắc quản lý. 
1. Nhả nước thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân, công nhận \'k 

bảo vệ các hình thức sở hữu tập thê, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu cá nhân và các 
hình thức sở hữu khác theo quy định của pháp luậtệ 

2. Uy ban nhân dân quận, phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đôi với các 
cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tícb iỊch. sử văn hóa trên địa bàn quận theo Luật Di sản văn 
hóa và các văn bản pháp luật liên ( lan. 

3. Các hoạt động của cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 
quận phải châp hành nghiêm túc những quy định pháp luật của nhà nước. Hoạt động CO' sở 
tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử văn hóa được xem là hợp pháp khi có sự công nhận của 
chính quyền. 

Điều 3: Phân cấp quản lý. 
1. Di tích được xếp hạng cấp thành phố, cấp quốc gia do quận quản lý. 
2. Các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng dân gian còn lại chưa được xếp hạng 

công nhận hoặc đang chờ xếp hạng do úy ban nhân dân phường trưc tiếp quản lý. 
> ịi i 

Điêu 4: Hành vi bị nghiêm câm. 
1. Hủy hoại hoặc làm hư hại đi tích. Lấn chiếm đất đai, sử dụng đất của di tích lịch sử 

văn hóa trái pháp luật, xây dựng trái phép trong lchu vực được khoanh vùng bảo vệ, làm 



hoen bân, ô nhiễm môi trường trong khuôn viên di  t ích.  Bảo quán, tu bu,  phục hồ i  di  t ícl)  
không đúng nội dung và thiết kế nguyên trạng lúc ban đầu. 

2. Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung, giá trị di tích. Tổ chức các hoạt động 
mê tín dị đoan, phục hồi hủ tục trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, lợi dụng việc bảo 
vệ và phát huy giá trí di tích để thực hiện những hành vi trái pháp luậtễ 

3. Mua bán, trao đối và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di 
tích; làm hư hại hiện vật trong các di tích. 

Chưo ng II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYÈN HẠN CỦA CÁC co SỞ TÍN NGƯỠNG DÂN 

GIÀN, DI TÍCH LỊCH sử VĂN HOÁ. 

Điều 5. Chức năng của các cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử văn hóa. 
1. Cơ sở tín ngưỡng dân gian là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của một tổ chức, một nhóm 

người, một họ, một hội đoàn... là nơi thờ phượng các anh hùng dân tộc, những vị phúc 
thần có ý nghĩa đối với đời sống tâm linh... là một phần của đời sống văn hóa tinh thần của 
nhân dân trong quận, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phong 
tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

2. Cơ sở tín ngưỡng dân gian được công nhận di tích lịch sử văn hóa còn là nơi tham 
quan tìm hiểu, thưởng ngoạn các giá trị văn hóa lâu đời, các công trình kiến trúc nghệ 
thuật, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân. 

Điều 6. Nhiệm vụ của các cơ sở tín ngưõ'ng dân gian, di tích lịch sử văn hóa. 
1. Thực hiện đúng quy định của nhà nước về hoạt động tín ngưỡng. Không được lợi 

dụng tín ngưỡng để hoạt động chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
gây mất trật tự, an ninh, truyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

2. Xây dựng nếp sống văn minh trong sinh hoạt tín ngưỡng, không được tổ chức hay 
tạo điều kiện cho các hoạt động: cờ bạc, mê tín dị đoan, phục hồi các hủ tục trái với thuần 
phong mỹ tục của dân tộc. 

3. Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan nơi cơ sở. Không được tự ý 
cho người lạ vào tá túc trong khu di tích, không được phép đăng ký hộ khẩu thường trú 
trong khu di tích, không tổ chức sinh hoạt gia đình trong khu di tích hoặc mua bán trong 
trong di tích khi chưa có sự chấp thuận của chính quyền địa phương. 

4. Giữ gìn đoàn kết nội bộế Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội ở địa 
phương. 

5. Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng dân gian thường xuyên duy trì 
quan hệ với phòng Văn hóa và Thông tin, ủy ban nhân dân phường để thông báo tình hình 
và tham khảo ý kiến về mọi hoạt động của Ban Quản lý cũng như những việc liên quan đến 
di tích. 



6. Làm tốt việc bảo quản, giữ gìn và trùng tu cư sở vật chât hiện có dê phục vụ cho Ún 
ngưỡng và nhu cầu tham quan du lịch. Đối với cơ sở đã được xếp hạng và những cơ sở 
nằm trong danh sách chờ xếp hạng thì thực hiện việc bảo quản, tôn tạo, tu bô cơ sở theo 
Luật Di sản văn hóa, tuân thủ các quy định của nhà nước về xây dựng và sửa chữa. Bảo 
đảm việc thực hiện nghiêm túc các chế độ tài chính trong việc ứiu, chi từ nguồn thu của bá 
tánh hiến cúng, hàng năm phải xây dụng dự toán thu, chi đúng mục đích với tinh thần tiết 
kiệm. 

Điều 7. Cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử văn hóa có các quyền như sau: 
1. Được thông tin về những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, 

những quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng đối với hoạt động tín ngưỡng. 
2ẽ Liên hệ phòng Văn hóa và Thông tin để phối họp các ngành có liên quan, hướng 

dẫn cơ sở tín ngưỡng dân gian được quyền tổ chức hội nghị nội bộ bầu Ban quản lý đế điều 
hành hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở. Ban quản 
lý của các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố và cấj 
quốc gia phải chịu trách nhiệm quản lv di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa. 

3. Đề nghị ủy ban nhân dân quận cấp phép sửa chữa, tôn tạo cơ sở tín ngưỡng, nếu là 
di tích đã được xếp hạng thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định 
và có ý kiến. 

4. Đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự xung quanh khu vực 
cơ sở khi cần thiết. 

5. Tổ chức các hoạt động lễ hội tại cơ sở tín ngưỡng dân gian; di tích lịch sử văn 
hóa.ệ. có trách nhiệm tổ chức lễ hội trang trọng đúng lễ nghi, tiết kiệm, không vi phạm Quy 
chế tổ chức lễ hội ban hành kèm Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 
2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Chu o ng III 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ BẢO TÒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

DI TÍCH LỊCH sử VĂN HÓA, cơ SỎ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN 

Điều 8. Trách nhiệm phòng Văn hóa và thông tin. 
1. Tham mun ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý nhà nước về bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đối với cơ sở tôn giáo là di tích, cơ sở tín ngưỡng 
dân gian; các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp thành phố và cấp quốc gia trên 
địa bàn quận. 

2. Phổ biến chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định 
của ngành về hoạt động tín ngưỡng, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn 
quận xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện đúng các quy định của nhà nước. 

3. Hướng dẫn các di tích lịch sử văn hóa làm tốt việc giữ gìn các cổ vật, bảo tồn và 
trùng tu cơ sở vật chất hiện có đúng theo Luật Di sản văn hóa. 



4. Phôi họp các CO' quan, đơn vị có liên quan trong việc tố chức khai lliác, phát huy 
giá trị di tích. 

5. Tiêp nhận, thâm định nội dung, chương trình, hồ SO' xin phép tổ chức lễ hội của các 
cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử văn hóa theo thẩm quyền đưọ'c quy định tại Quy 
chế tổ chức lễ hội ban hành kèm Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm" 
2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

6. Thực hiện việc kiếm tra chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
di tích, đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối vói những cơ sở tín ngưỡng dân gian lchông 
chấp hành các quy định của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. 

7. Phối hợp các ban, ngành có liên quan hỗ trợ ủy ban nhân dân phường về nghiệp vụ 
chuyên môn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở tín 
ngưỡng. 

Điều 9. Trách nhiệm phòng Nội vụ. 
1. Phối họp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường vận động nhân dân 

đoàn kêt, giữ gìn noi tôn nghiêm, đóng góp công sức vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa. 

2. Phổ biến hưó'ng dẫn các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước 
về hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng; cùng các ngành chức năng đề xuất, thành lập, thay đổi, 
bô sung nhân sự Ban quản lý, Ban trị sự; tham gia quản lý sử dụng các di tích lịch sử văn 
hóa, công trình kiến trúc tôn giáo, CO' sỏ' tín ngưỡng dân gian được phân cấp. 

Điều 10. Trách nhiệm Trung tâm Văn hóa quận. 
Thường xuyên theo dõi hỗ trọ' việc tố chức các hoạt động lễ hội truyền thống diễn ra 

định kỳ hàng năm ở các cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích đã được công nhận xếp hạng và 
chờ xếp hạng trên địa bàn quận đúng quy định tại Quy chế tổ chức lễ hội ban hành kèm 
Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa 
- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch). Trưng bày hiện vật bảo tàng, giáo 

(J? dục truyền thống ngày càng phong phú. 
Điều 11. Trách nhiệm phòng Tài chính - Ke hoạch. 
1. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 
2. Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật. 
Điều 12. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức giáo dục về bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích, đưa việc tham quan học tập, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo 
dục ngoại khóa của các cấp học, trường học. To chức tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh 
đi tham quan, thâm nhập thực tế tại các di tích lịch sử văn hóa nhằm giáo dục truyền thống. 

Điều 13. Trách nhiệm phòng Quản lý đô thị. 
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Chủ trì, phổi họp với phòng Văn hóa và Thông tin, các CO' quan có liên quan về xây 
dựng, quy hoạch, không làm ảnh hương tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường 
- sinh thái của di tích. 

Điều 14. Trách nhiệm phòng Tài nguyên và Môi trường. a 

Chủ trì, phổi họp với phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan có liên quan lập 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận bảo đảm yêu cầu bảo vệ và phát huy giá 
trị di tích. 

Điều 15. Trách nhiệm úy ban nhân dân phường. 
1. Quản lý nhà nước đối với các CO' sở tín ngưỡng dân gian trong địa bàn, được ủy 

ban nhân dân quận ủy quyền ban hành quyết định công nhận Ban quản trị tại các cơ sở tín 
ngưỡng dân gian không đủ điều kiện xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, cấp 
quốc gia sau khi tham khảo ý kiến của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phòng ' 
Nội vụ. 

2. Phối họp với các cơ quan chức năng của quận hướng dẫn các cơ sỏ' tín ngưỡng dâi_ 
gian trên địa bàn hoạt động đúng quy định của nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, bài 
trừ các hủ tục mê tín dị đoan. 

3. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian, giải 
quyết các kiến nghị và những vấn đề phát sinh từ cơ sở tín ngưỡng trong phạm vi thẩm 
quyên, đê xuất, báo cáo với ủy ban nhân dân quận biện pháp và kết quả giải quyết. 

4. Ban hành quyết định thành lập Ban tố chức lễ hội ở những cơ sở được phép tổ chức 
lễ hội trên địa bàn phường. Việc tổ chức lễ hội và thành phần Ban tổ chức phải căn cứ quy 
định tại Quy chế tổ chức lễ hội ban hành kèm Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 
tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch). 

5. Phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thòi mọi hành vi vi phạm làm ảnh hưởng tới sự an 
toàn của di tích theo thẩm quyền. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho ủy ban nhân dân quận về tình hình 
quản lý di tích trong phạm vi địa bàn phưòng. 

7. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích 
lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưõng dân gian trong phạm vi địa bàn quản lý, xử lý vi phạm 
luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo thẩm quyền. 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM 

Điều 16. Khen thưởng. 
1. Khuyên khích các tô chức, cá nhân tham gia bảo vệ di tích và phát huy giá trị di 

tích theo chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa. 
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2. Tô chức, cá nhân cỏ thành tích trong bảo vệ và phát huy giá trị di tích dược khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Xử lý vi phạm. 
Tổ chức, cá nhân có những hành vi được nêu tại Điều 4 quy chế này hoặc vi p.tiạm các 

quy định của pháp luật về di sản văn hóa hoặc vi phạm các quy định của pháp luật có liên 
quan thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chương V 
ĐIẺU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Các cơ quan: phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục 
và Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế 
hoạch, Trung tâm Văn hóa quận, ủy ban nhân dân 15 phường, thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện quy chế này. 

Điêu 19. Các cơ sở tín ngưỡng dân gian, di tích lịch sử văn hóa đã được xêp hạng 
công nhận hoặc đang chờ xếp hạng trên địa bàn quận: đình, đền, lăng, miếu, nhà thờ họ, tín 
ngưỡng dân gian không có giáo lý, chức sắc. .. thực hiện nghiêm quy chế này. 

Điều 20. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những điều 
khoản không còn phù hợp với quy định của pháp luật, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 
có trách nhiệm trình ủy ban nhân dân quận kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./. 
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